
Så här sorterar vi vårt avfall 
i miljöhusen

Bruna kärlet - Kompost

I det bruna kärlet läggs allt som kan kom-
posteras. Till exempel matrester, äggskal 
och mindre ben. Frukt, bröd, kaffesump 
och servetter/hushållspapper. Detta läggs i 
en komposterbar papperspåse som sedan 
slängs i det bruna kärlet. 
Blanda gärna med hushållspapper eller 

lägg en tidningssida i botten 
om det blir för blött. 

För att undvika dålig lukt kan 
du paketera fiskrens och an-
nat illaluktande avfall i 
tidningspapper.

Gröna kärlet - Brännbart 
hushållsavfall

Brännbart hushållsavfall samlas i en valfri 
påse och läggs i det gröna kärlet. Exempel 
på detta är disktrasor, dammsugarpå-
sar, blöjor, bindor, tops, plåster, kladdiga 
förpackningar såsom kladdig köttpåse 
eller baconförpackning. Nylonstrumpor, 
gympaskor, kuvert, post-it lappar, penna, 

kattsand osv. 

Obs! Inga förpackningar av 
glas, metall, hård- mjukplast, 
tidningar, batterier, glödlam-
por eller el-avfall får läggas i 
det gröna kärlet.

Glasförpackningar
Det är viktigt att 
skilja på färgade och 
ofärgade glasbur-
kar- och flaskor.

Obs! Pantflas-
kor lämnas till 
pant. 
Ljuskällor sor-
teras för sig.

Metallförpackningar
Burkar, kapsyler, lock, 
aluminiumfolie, metalltuber.

Skölj ur förpack-
ningen. Är det 
en tub så töm 
ut så mycket 
det går och låt 
korken sedan 
sitta kvar.

Plastförpackningar
Återvinn såväl hård- som mjuk-
plast.

De läggs löst i 
samma 
behållare och 
separeras i 
mekanisk 
eftersortering.

Pappersförpackningar
Återvinn såväl kartong som påsar. 

Skölj ur, platta till 
och vik ihop för-
packningen.

Tidningar
Tidningar, tidskrifter, 
kataloger, pocket-
böcker.

Obs! Inga 
kuvert och 
post-it lappar.

Blå kärlet - Ej sorterbart
Här läggs mindre saker som inte går att sortera i någon annan fraktion. Vanligt 
förekommande saker här är http://im.scandinav.se/skiss/19/19650470390.jpg wblomkru-
kor av lera eller porslin, stålull, porslintallrikar och muggar.

Obs! Inga metallburkar, glödlampor och batterier ska läggas i restavfallet.



OBS! Följande lämnas på återvinningscentralen

Elavfall

Allt som drivs med sladd eller 
batteri.

T.ex. klockor, 
tv-apparater, 
mobiltelefo-
ner, spisar, 
kyl och frys.

Metallskrot

All metall som inte 
är en förpackning.

T.e.x Värmeljus-
koppar, kastruller, 
verktyg, cyklar, 
takrännor, stuprör.

Träavfall

Sortera rent trä och 
impregnerat trä var för sig.

T.ex. 
virke, 
trämöbler, 
pallar, 
slipers.

Trädgårdsavfall

T.ex. löv, gräs, ris och kvistar.

Obs! Släng inga 
plastsäckar i 
trädgårdsavfallet.

Skrymmande avfall/
Restavfall

Större föremål såsom möbler, 
husgeråd och 
isolering.

Sorterat avfall är 
avgiftsfritt.

Batterier

Alla typer av bat-
terier kan lämnas 
här.

Farligt avfall

Förslut behållaren väl och 
märk den med innehållet eller 
skriv ”okänt” om du inte vet.

T.e.x färgres-
ter, lösnings-
medel, lack, 
lim, oljeres-
ter, asbest. 

Det viktigaste är att du lämnar det farliga avfallet på en bemannad återvinningscentral.
Minska din mängd sopor genom att undvika engångsartiklar och varor med dubbla förpackningar.

Förpackningar ska vara rena och tillplattade för att inte skapa sanitära olägenheter.
Använd inte extra varmvatten och diskmedel för att göra rent förpackningarna. Skölj istället med kallt 

vatten eller diska ur när du diskar din vanliga disk. 
Vik ihop och platta till för att minska volymen och därmed transporterna.

Glödlampor

Alla typer av 
ljuskällor kan 
lämnas här.


